jednoužívateľský domový
videosystém

commax
DPV-4HP

Domáci videotelefón so 4“ obrazovkou. K tomuto videotelefónu je možné
pripojiť jednu kamerovú jednotku (DRC-4BP, DRC-403F, DRC-403DF),
ďalej iterkomové audio sluchátko (DP-4VR) a videopamäť (VM-16).
Taktiež sa môžu použiť až tri tieto monitory v jednom systéme. Medzi
jednotlivými monitormi a audio sluchátkami je možné využívať funciu
domáceho interkomu.
Technické parametre DPV-4HP
napajácie napätie
AC 100-230V, 50-60Hz
príkon
14W max., pohotovostný stav 1W
obrazovka
plochá čierno-biela, 4“ (10cm)
prevádzková teplota
-10°C až +40°C
hmotnosť
cca 1,7kg
rozmery
180 x 210 x 58mm
spôsob montáže
na stenu pomocou montážnej konzoly
(súčasť dodávky)

DRC-403F

DRC-403DF
Veľmi odolná čiernobiela dverová kamerová jednotka s čelným krytom z liatiny.

Technické parametre DRC-403F / DRC-403DF
typ kamery
minimálne osvetlenie
zorný uhol kamery

napájanie
prevádzková teplota
hmotnosť
celkové rozmery
rozmer montážnej krabice
spôsob montáže
relé pre dverový zámok

CCD, 1,3“
0 Luxov 30cm od kamery (v tme osvetlenie infra
LED diódami)
horizontálny: 68°; vertikálny: 55° (75°x55°),
vertikálne nastavenie sklonu objektívu kamery
+/- 20° (horizotálne ±7° DF)
12V, poskytuje monitor
-20°C až +40°C (-10°C až +40°C DF)
0,5kg
120 x 184 x 52mm(F) 125 x 183 x 50mm (DF)
98 x 165 x 40mm
zapustená (na povrch s doplnkovou strieškou)
max. 50V/1A

DRC-4BP
Odolná čiernobiela kamerová jednotka s čelným krytom zo zliatiny a s kovovým tlačítkom vo
vyhotovení antivandal. Príslušenstvom kamery je držiak pre horizontálne natočenie kamery pod
uhlom 45°.
Technické parametre DRC-4BP
CCD 270000pixelov
minimálne osvetlenie
0,1lux 30cm od kamery
zorný uhol kamery
horizontálny: 75°; vertikálny: 55°
napájanie
12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota
-10°C až +50°C
hmotnosť
0,25kg
celkové rozmery
50,2 x 118 x 52mm
spôsob montáže
na povrch
spínacie relé pre dverový zámok
max. 50V/1A
typ kamery

commax co., Ltd.

jednoužívateľský domový
videosystém

commax

Zapojenie dvoch kamier (zvonenie z dvoch miest) k jednému monitoru (systému).
DPV - 4MT
Domáci videotelefón so 4“ obrazovkou. Možno k nemu pripojiť dve kamery
(DRC-4BP / DRC-403F / DRC-403DF). Taktiež môžme použiť viac týchto
monitorov v jednom systéme. Videosystém nepotrebuje externý napájací zdroj,
monitor má vývod na štandardné sieťové napájanie 220V AC.
Technické parametre
príkon
napájacie napätie
obrazovka
prevádzková teplota
rozmery
hmotnosť
spôsob montáže

max. 29VA, pohotovostný stav 2VA
230V AC, 50Hz
plochá čierno-biela, 4“ (10cm)
-10°C až +40°C
195 x 228 x 68cm
1,5kg
na stenu pomocou montážnej konzoly

DRC-403F

DRC-403DF
Veľmi odolná čiernobiela dverová kamerová jednotka s čelným krytom z liatiny.

Technické parametre DRC-403F / DRC-403DF
typ kamery
minimálne osvetlenie
zorný uhol kamery

napájanie
prevádzková teplota
hmotnosť
celkové rozmery
rozmer montážnej krabice
spôsob montáže
relé pre dverový zámok

CCD, 1,3“
0 Luxov 30cm od kamery (v tme osvetlenie infra
LED diódami)
horizontálny: 68°; vertikálny: 55° (75°x55°),
vertikálne nastavenie sklonu objektívu kamery
+/- 20° (horizotálne ±7° DF)
12V, poskytuje monitor
-20°C až +40°C (-10°C až +40°C DF)
0,5kg
120 x 184 x 52mm(F) 125 x 183 x 50mm (DF)
98 x 165 x 40mm
zapustená (na povrch s doplnkovou strieškou)
max. 50V/1A

DRC-4BP
Odolná čiernobiela kamerová jednotka s čelným krytom zo zliatiny a s kovovým tlačítkom vo
vyhotovení antivandal. Príslušenstvom kamery je držiak pre horizontálne natočenie kamery pod
uhlom 45°.
Technické parametre DRC-403DF
typ kamery
CCD 270000pixelov
minimálne osvetlenie
0,1lux 30cm od kamery
zorný uhol kamery
horizontálny: 75°; vertikálny: 55°
napájanie
12V, poskytuje monitor
prevádzková teplota
-10°C až +50°C
hmotnosť
0,25kg
celkové rozmery
50,2 x 118 x 52mm
spôsob montáže
na povrch
spínacie relé pre dverový zámok
max. 50V/1A

commax co., Ltd.

viacužívateľský domový
videosystém

commax

Pomocou 4“ čiernobielého monitoru kedykoľvek vidíte, čo sa deje pred Vašími dverami.

Viacužívateľský domový videosystém má viacero výhod, medzi ktoré patrí hlavne to, že jednotlivé zariadenia
systému sa medzi sebou prepájajú za pomoci iba štyroch vodičov. Systém sa skladá z viactlačítkovej kamerovej
jednotky, ku ktorej možno pripojiť tlačidlový rozširujúci modul, zdroj elektrickej energie a jednotlivé
videotelefóny, pričom ku každému videotelefónu možno pripojiť ďalšiu samostatnú kameru (DRC-403A/F/DF).

APV – 4CME/2
Adresný videotelefón s dvoma
kamerovými vstupmi. Adresa
videotelefónu
sa
určuje
nastavením prepínačov na jeho
zadnej strane, čo robí inštaláciu
veľmi rýchlou a jednoduchou.
Telefón má dve svorkovnice pre
zapojenie kamier. Prvá je
adresná, na druhú neadresnú
možno
pripojiť
ďalšiu
jednoužívateľskú kameru.
Jednou z ďalších funkcii je
možnosť otvárania elektrického
zámku dverí pomocou tlačítka na
monitore.
DRC – 2AM
Kamera pre dvoch účastníkov
s povrchom z eloxovaného duralu.
Rozmery: 124 x 316mm

DRC – 6AM / DRC-8AM
Kamera pre 6./8. účastníkov
s povrchom z eloxovaného
duralu. Rozmery: 124 x 316mm
Pre snímanie obrazu za
zlej viditeľnosti a v tme
používajú všetky
kamery osvetlenie
pomocou zabudovaných
infra LED diód.

Technické parametre APV-4MB/2
napájanie
príkon
obrazovka
rozmery
hmotnosť
prevádzková teplota
DRC-4BP

220V AC
max. 32VA
4“ plochá
196 x 232 x 68mm
1,5kg
0°C až +40°C

DRC-403F

DRC-403DF

DRC – 4AM
Kamera pre štyroch účastníkov
s povrchom z eloxovaného
duralu. Rozmery: 124 x 316mm

DRC – 14AS
14 tlačidlový rozširujúci modul
s povrchom z eloxovaného duralu.
Rozmery: 124 x 316mm

Jednoužívateľské farebné videotelefóny

CDV-50
CDV-50A
Rozmery 285X222X68mm
Rozmery 245x175x45mm
5“ TFT LCD displej
Prevádzková teplota 0°C až +40°C
Ovládanie elektrického dverného zámku
4-vodičové zapojenie
Montáž na stenu
Napájanie 230V AC

CDV-4HC
4“ LCD displej
Rozmery 188x208x55mm

Vonkajšia farebná kamera
DRC-4HC
·
·
·
·
·
·
·
·

Napájanie 14V DC (z monitora)
4-vodičové zapojenie
Prevedenie pre použitie v exteriéri
Zápustná montáž
CCD kamera
Rozmery 123x187x16mm
Nastavenie kamery horizontálne/vertikálne
Pracovná teplota –10°C až +50°C

